
 
Proposta de Redação  

 
O meio ambiente oferece aos seres vivos as condições essenciais para a sua sobrevivência e                             
evolução. A sociedade humana não se sustenta sem água potável, ar puro, solo fértil e sem um                                 
clima ameno. Com base no seu conhecimento sobre o gênero e nos textos motivadores, escreva                             
um poema com o tema: O respeito ao meio ambiente. Seja criativo! Você pode falar de                               
reciclagem, dos benefícios que o meio ambiente nos traz, economia de água etc.  
 
TEXTO I 
 
O Mundo Mágico de James 
 
 
Era uma vez um menino chamado James que        
morava em um mundo mágico, onde tudo era feito         
de magia. 
As árvores cantavam ao som do batuque dos        
pássaros e as casas eram como sapatos gigantes,        
com portas e janelas. 
Um dia James e seus amigos foram brincar na         
floresta mágica, mais para chegar até lá resolveram        
apostar uma corrida, aquele que chegasse perto do        
lago dos peixes piratas primeiro venceria a corrida. 
Então James e seus amigos começaram a correr. 
James estava na frente, quase chegando, quando       
tropeçou em uma pedra falante e caiu no lago. 
Todos ficaram muito assustados e correram para       
ajudar James. 
Ao tirarem James do lago perceberam que o lago         
dos peixes piratas estava diferente. Os peixes       
haviam sumido e no lugar deles encontram lixo. 
Não entendendo o que estava acontecendo o grupo        
de amigos saiu para verificar o motivo do lago ter          
ficado daquela maneira. E ninguém melhor do que        
as árvores falantes para contar o havia acontecido. 
Chegando perto das árvores falantes Sofia se       
aproximou de Flor da Vida, a árvore mais velha da          
floresta e perguntou: 
- Dona Flor da Vida o que aconteceu com o lago           
dos peixes piratas? 
E Dona Flor da Vida respondeu: 
- Há algumas semanas várias pessoas vieram aqui        
para jogar seu lixo porque não tinham onde        
jogá-los, e desde então todos fazem isso. 
-Mas e os peixes piratas, onde eles foram? 
- Os peixes piratas ficaram doentes e foram em         
busca de um lago mais limpo para morar. 
Desapontados com a atitude das pessoas James e        
seus amigos perceberam que tinham que fazer       
alguma coisa para ajudar o lago dos peixes piratas. 

Foi então que Sofia teve a ideia de chamar todos os           
caracóis voadores e distribuir faixas para alertar as        
pessoas sobre o que estava acontecendo. O que não         
adiantou muito. 
James e seus amigos ficaram na floresta limpando o         
lago, quando viram um grupo de pessoas se        
aproximando para jogar seu lixo. 
Não acreditando no que estavam vendo James e        
seus amigos falaram: 
-Por que estão fazendo isso? Desse jeito os peixes         
piratas e outros animais que bebem dessa água irão         
morrer. 
-Mais não temos onde jogar nosso lixo, esse parecia         
o local ideal. 
Quase desistindo James percebeu que no lixo       
daquelas pessoas haviam pneus roedores, e então       
teve uma grande ideia. 
-Por que não usamos esses pneus roedores e        
criamos lixeiras ecológicas? 
-Mas o que são lixeiras ecológicas? 
-São lixeiras feitas com materiais que não       
utilizamos mais, e esses pneus roedores são       
perfeitos para isso, pois tudo o que jogarmos dentro         
deles, eles irão roer até sumir. 
-Que ótima ideia James. 
Felizes com a grande ideia de James todos saíram         
em busca de pneus roedores para construir lixeiras        
ecológicas.  
O lago dos peixes piratas ficou limpo outra vez, e           

os peixes voltaram a viver ali. 
O mundo mágico e James nunca mais irá jogar lixo          
em lugares que agridam a natureza. 
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